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CAMPANHA SALARIAL 2015: BB, BNB E CAI XA
BB - A reunião na sede do banco, desta vez,
em São Paulo, vai debater hoje sobre remuneração e plano de carreira. Trata-se da
quinta rodada de negociação. As primeiras
foram sobre emprego, contratações, condições de trabalho, saúde, segurança, igualdade de oportunidades, isonomia, cláusulas
sociais e previdência complementar.
BNB - As negociações das reivindicações
específicas dos funcionários do Banco do
Nordeste do Brasil (BNB) foram retomadas ontem (17), em São Paulo. A segunda
rodada teve como temas centrais as reivindicações de remuneração e de igualdade de
oportunidades. O BNB ficou de apresentar
as respostas a todas as demandas na próxima
rodada de negociação, marcada para 28 de
setembro, em Fortaleza.
CAIXA - A quarta rodada de negociação
específica será realizada hoje em Brasília

(DF). Um dos pontos da pauta é a contratação de mais empregados. O problema da
falta de pessoal foi agravado este ano com a
saída de mais de 3 mil trabalhadores através
do Plano de Apoio à Aposentadoria (PAA).
Além de contratação, outros temas da pauta
serão debatidos: condições de funcionamento das agências, jornada e Sistema de Ponto
Eletrônico (Sipon), e Saúde Caixa. As três
primeiras negociações com a Caixa foram
marcadas por negativas às reivindicações dos
empregados. (Contraf)

AGÊNCIAS DIGITAIS JÁ AFETAM EMPREGO E A REMUNERAÇÃO NO ITAÚ
A Comissão de Organização dos Empregados (COE) do Itaú discutiu o impacto
sobre o emprego com a criação das agências digitais e os encaminhamentos para
os debates com o banco sobre o Programa Complementar de Resultados (PCR),
em reunião realizada, ontem, em São
Paulo.
Representantes de federações e sindicatos relataram que em várias regiões do
País, principalmente no Sudeste, o processo tem significado impacto sobre o
emprego e também sobre a remuneração.
“A medida em que as agências digitais
são criadas as melhores contas migram
para ela, dificultando ainda mais o cumprimento das metas. Com a redução,
também diminui a demanda das agências tradicionais colocando o emprego
em risco”, afirma Jair Alves, coordenador da COE.
Os dirigentes sindicais afirmaram que
o temor pelo desemprego hoje é muito
grande no Itaú, depois que Marco Bono-

mi, diretor responsável pela área de Varejo,
afirmou a acionistas que daqui a dez anos
o Itaú Unibanco pode ter apenas metade
do número de agências que tem hoje e, nos
próximos três anos, o corte já atingirá 15%.
Isso significaria a redução de 30 mil empregos.
Ficou definida a realização de atividades
em todo o Brasil em defesa do emprego e a
elaboração e distribuição de um jornal sobre esta questão no Itaú.
PCR e Bolsa de Estudo
Os bancários também definiram que discutirão com o banco o pagamento de um valor do PCR condizente com os altos lucros
que o Itaú vem obtendo, rentabilidade de
23,5% em 2014.
Também vão reivindicar o reajuste condizente com este resultado, com o valor das
5.500 bolsas de estudo dos funcionários.
“São os funcionários que ajudaram a construir o lucro do Itaú, é justo que sejam reconhecidos por isso” afirma Jair Alves.
Fonte: Contraf
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DIA DAS CRIANÇAS NO CLUBE
DOS BANCÁRIOS DIA 04
A comemoração do Dia das Crianças será
especial este ano. O evento que será realizado no dia 04 de Outubro (domingo)
promete ser recheado de atrações para a
criançada. Haverá jogos, brinquedos, brincadeiras, palhaços, cachorro-quente, pipoca e muito mais. Leve seu filho para o
clube neste dia. A diversão está garantida!

TST DECIDE PELA APLICAÇÃO DE
NOVO ÍNDICE
Como é de conhecimento de todos, o Tribunal Superior do Trabalho, através do
Ministro Cláudio Brandão, decidiu pela
aplicação do IPCA-E para a correção de
créditos trabalhistas, índice que é mais favorável que a TR, anteriormente aplicada.
A aplicação do IPCA-E significa um grande avanço na luta dos trabalhadores, pois
permite a correção dos valores de acordo
com realidade, de forma que não existam
mais perdas.
VISÃO - O grande responsável pela decisão foi o Ministro Cláudio Brandão, que
defendeu desde o início o IPCA-E e, com
base em seu voto, o plenário do TST foi
favorável.
O Ministro Cláudio Brandão fez seu curso de Direito na UESC, foi funcionário
de Varas do Trabalho da região e foi desembargador do TRT da Bahia. No ano de
2013 foi indicado à vaga de Ministro do
TST, candidatura que foi integralmente
apoiada pelo Sindicato dos Bancários de
Itabuna, que enviou moção à Presidenta
da República, destacando a qualificação
intelectual e compromisso com as causas
sociais.
Assim, o Sindicato dos Bancários de Itabuna foi um dos colaboradores na feliz escolha da Presidenta, que nomeou um dos
grandes juristas baianos para a mais alta
Corte Trabalhista.

P L A N T O N I S T A S DE HOJE
Manhã: SONIA
Tarde: CHICÃO

Visite o novo site dos bancários: www.bancariositabuna.com
CONSCIÊNCIA BANCÁRIA - Av. Duque de Caxias, 111, Centro. Telefax: (0xx73) 3613-3232. Endereço eletrônico: bancariositabuna@bancariositabuna.com; Página na
Internet: www.bancariositabuna.com - Diretores responsáveis: Jorge Barbosa: Presidente; Liamara Bricidio: Dir. Imprensa; Programação visual: Bruno de Azevedo

HUMOR

Classificados
* Vendo: Peugeot 207 Passion - Sedan - branco, 12/13, conservadíssimo. Contato: (73) 9112-8713 - Jonas (Bradesco) .
* Alugo: apto. no São Caetano, próximo ao supermercado Itão,
15 andar, de 3/4 sendo 1 suíte, sala ampla, cozinha, banheiro
social, área de serviço, WC de empregada, varanda, duas vagas de garagem, prédio com piscina, quadra...amplo e arejado.
Novo. Contato: (73) 8114-0036 ou (73) 9858-0036. Falar com
Thaís.
* Alugo: apartamento no bairo Jardim Vitória: 3 quartos (1
suíte), sala ,cozinha, área de serviço c/ banheiro, banheiro social, varanda, 1garagem. nascente. contato: Marcos 8825-2900/
Nara 8822-2422.
* Vendo: Apartamento, 62m², 2/4, dependência de empregada,
tanque de água individual e área de luz. End: Trav. Rozeneide,
nº50, apto 102, bairro Zildolandia, próximo a Escola Arco Iris.
Fone: 9199-2064 (Israel);
* Vendo: apartamento com fino acabamento, no bairro Zildolândia : três quartos, sendo uma suíte, todos com armários
embutidos. Sala em porcelanato, cozinha planejada, três banheiros, garagem , área de serviço ampla. Pode ser financiado.
Telefone: ( 73) 8822-6840 / 9112-8377 /3212-4646.

ALÔ BANCÁRIO,

Com a namorada grávida Zé achou de casar, e
9 meses depois, descobriu-se que era gravidez
psicológica, só ‘vento‛. Aí colocaram o nome a
José de ‘Zé do Vento‛. Onde ele passava os
caras gritavam: Zé do Vento, Zé do Vento. Ele
enfurecido mandava bala.
Era chamar de Zé do Vento: bala pra dentro.
Certo dia o padre lhe chamou e disse:
Faça isso não, você está pecando, só porque lhe
chamam de Zé do Vento. Zé do Vento falou:
Tudo bem padre, não farei isso mais.
Quando saiu da igreja, o padre ouviu uns tiros,
quando olhou, era Zé do Vento.
O padre disse: Mas Zé, você acabou de prometer, e ainda continua?
Zé do vento falou: Padre, Zé do Vento até que
vai, mas pedir mangueira para encher pneu de
bicicleta eu não aceito não.

O Anel de Vidro
Aquele pequenino anel que tu me deste,
— Ai de mim — era vidro e logo se quebrou
Assim também o eterno amor que prometeste,
— Eterno! era bem pouco e cedo se acabou.
Frágil penhor que foi do amor que me tiveste,
Símbolo da afeição que o tempo aniquilou, —
Aquele pequenino anel que tu me deste,
— Ai de mim — era vidro e logo se quebrou
Não me turbou, porém, o despeito que investe
Gritando maldições contra aquilo que amou.
De ti conservo no peito a saudade celeste
Como também guardei o pó que me ficou
Daquele pequenino anel que tu me deste.
Por Manuel Bandeira

AGENDA DO CLUBE
Sábado - 19.09.15
8:30h - Baba dos Bancários
Plantonista: Chicão
Domingo- 20.09.15
7:45h - Baba dos Bancários
Plantonista: Chicão
Quarta - 23.09.15
Plantonista - Uilton

“Quem conhece os outros é sábio;
Quem conhece a si mesmo é iluminado.” - By Lao-Tsé

